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Посета државне секретарке Министарства за бригу о породици и демографију -  
Краљево пример добре праксе   
 

У оквиру обилазака локалних самоуправа, с циљем да кроз директне 
разговоре са градоначелницима сазнају проблеме, спознају специфичности 
средина и препознају могућности и ресурсе за унапређење демографских прилика 
кроз заједничку активност, представници Министарства за бригу о породици и 
демографију посетили су и град Краљево.  

„Оно што смо у Краљеву чули као примере добре праксе унећемо у 
свеобухватни документ који ћемо крајем године представити Влади Републике 
Србије као допринос и виђење како демографске прилике у Србији могу да се 
поправе и да за то добијемо, надамо се, националну и координисану подршку за 
имплементацију“, рекла је након састанка са градоначелником града Краљева др 
Предрагом Терзићем и његовим сарадницима државна секретарка Министарства 
Милка Миловановић Минић, истакавши да је посебно радују информације које је 
чула у Краљеву на тему улагања у подршку породици, креирања подршке 
породици на основу изазова који се у Краљеву препознају. „Приметила сам код 
градоначелника Терзића и његових сарадника огромну посвећеност, разумевање, 
иницијативу и вољу да се слушају потребе породица на терену“, додала је.  

Према њеним речима, демографске прилике у Србији су веома важна 
национална тема и најпре се мора заједнички радити на побољшању прилика за 
живот, а наталитет ће нужно доћи као последица.  

„То су трендови које заједно морамо да зауставимо тако што ћемо 
охрабрити породице да рађују више деце“, поручила је гђа Миловановић Минић.  

Она је напоменула да је Министарство предлагач измене и допуне закона о 
финансијској подршци породици, које се односе на то да мајке деце са 
инвалидитетом остварују право и на своју зараду и право на туђу негу и помоћ 
која по основу инвалидитета припада њиховој деци, али и на појачане казнене 
мере према послодавцима који у примени прописа начине грешку и оштете 
породиљу односно њену породицу. Такође, да ће Министарство ући у измене и 
допуне породичног закона, где највећи бенефит види у забрани физичког 
кажњавања деце. Државна секретарка је истакла да је Министарство подржало и 
неколико пројеката спровођења добрих и квалитетних пракси подршке 
родитељству. 

Градоначелник Краљева др Предраг Терзић је представницу Министарства 
за бригу о породици и демографију упознао са примерима добре праксе односно 
мерама које је град Kраљево усвојио у претходних неколико година. Он је такође 
похвалио сарадњу са некадашњим Министарством без портфеља задуженим за 
демографију и популациону политику. Подсетио је на то да је град у току 2018-
2019. године добио финансијска средства као помоћ за 25 породица, мајки које 
живе на селу и баве се пољопривредом, које су, како је истакао, „уз помоћ тих 
средстава купиле машине и алате који доприносе да њихове породице остану да 
живе на селу и да њихова деца имају финансијске услове за тај опстанак“.  

„Говорили смо о томе да је град Kраљево у претходне две деценије остао 
без великог броја радника, да су престали да постоје 'Магнохром', Фабрика вагона, 



'Kаблар', 'Јасен', да је без посла остало 16.700 радника... Да данас, коначно, те 
породице, млади људи, добијају прилику да раде у свом граду, да у њему остају 
да живе, тако да смо са новим краљевачким фирмама, са 'Леонијем' и 'Тај групом', 
разговарали о могућности отварања вртића за децу њихових радника“, рекао је 
градоначелник уз напомену да ће у 'Тај групи' бити отворен вртић, а град Kраљево 
ће помоћи обезбеђивањем средстава - 80 процената трошкова за одржавање 
простора и за исхрану деце која ће ићи у вртић. Он је нагласио да се на тај начин 
смањују листе чекања, запошљавају медицинске сестре, васпитачи, а интерес и 
за заједницу и за ове породице је очигледан.  

„Град Kраљево од ове године субвенционише и приватне вртиће 
обезбеђујући до 80 одсто неопходних трошкова за боравак деце у вртићу, ове 
године 13.000 динара. Трудили смо се да обезбедимо и средства за вантелесну 
оплодњу. Одлуке смо мењали тако да више не постоји ограничење у погледу 
броја покушаја. На захтев људи који су желели да постану родитељи 
субвенционишемо вантелесну оплодњу у Србији, али и у иностранству. Износ од 
300.000 динара мислим да много значи овим породицама“, каже др Терзић и 
додаје да град Краљево помаже и породицама са троје и више деце тако што је 
приступи Покрету ТРИ ПЛУС. Корисници „три плус“ картице имају попусте у 
вртићима, спортским клубовима, продавницама обуће, одеће, рачунарске 
опреме... Породице са троје и више деце имају и попуст од 30 процената на цене 
комуналних услуга ЈЕП „Топлана“ и ЈКП „Чистоћа“, а с обзиром на то да део града 
није покривен овом инфраструктуром, град је донео одлуку да за друге породице 
обезбеди новчану помоћ од 10.000 динара.  

„Трудимо се да помажемо породицама како бисмо имали што је могуће 
више деце у Kраљеву“, каже градоначелник Терзић истичући да, ако млади људи 
добију посао у новоотвореним фабрикама, имају могућност да подигну стамбени 
кредит и на други начин реше своје стамбено питање, да размишљају о 
породицама, а град је тај који мора да им помогне.  

„Срећан сам што у томе имамо партнера, у Министарству за бригу о 
породици и демографију видим партнера јер сам из разговора са државном 
секретарком видео одлучност да мењамо политику бриге о породици у Србији, да 
помажемо породицама, да обезбеђујемо услове за формирање породица и 
рађање деце“, поручио је др Предраг Терзић наводећи да се гради 
инфраструктура на сеоском подручју, улаже у школе, вртиће...  

Терзић сматра да се не могу очекивати резултати на краткорочном нивоу, 
јер је ово стратегијска политика, и уверен је да ће успех доћи једино ако се буде 
радило кроз партнерство између локалних самоуправа и државе. 

„Уколико желите да очувате идентитет једне нације, ви своју децу учите 
историји и географији, а уколико настојите да очувате биолошку основу нације, ви 
као држава морате да оснујете стратегијско тело који ће се бавити 
пронаталитетним мерама политике. Управо на састанку са државном секретарком 
Министарства за бригу о породици и демографију сам схватио да Министарство 
тежи да донесе мере пронаталитетне политике које се неће заснивати на мандату 
једне владе или се бавити мандатом једне јединице локалне самоуправе, већ ће 
настојати да донесе мере који ће се односити на наредних 20-30 година. Моји 
сарадници и ја смо апсолутно уверени да ће ове мере допринети да се у Србији 



рађа што је могуће више деце“, закључио је градоначелник Краљева др Предраг 
Терзић. 

Током боравка у Краљеву, државна секретарка Министарства за бригу о 
породици и демографију Милка Миловановић Минић, са градоначелником 
Краљева и његовим сарадницима, посетила је млади брачни пар са троје деце 
који се бави производњом сира и кајмака у својој „Малој млекари Јанић“, 
показујући шта све може да се постигне трудом и квалитетним радом.  

„Имамо заокружену производњу од њиве до трпезе већ пет година. За сада 
запошљавамо две раднице, две долазе повремено. На имању раде супруг и 
свекар, а за млекару сам задужена ја. Мајка сам троје деце, и моје сталне раднице 
имају по троје деце. Имамо картицу 'три плус' којом остварујемо одређене 
попусте, а било би пожељно да свако дете има право на дечји додатак, јер би то 
прилично значило одређеној категорији људи. Код мене није био пресудан 
финансијски фактор. Када смо се одлучили за прво дете, ни супруг ни ја нисмо 
имали сигурно запослење, чак ни када се родило друго. Кад смо треће дете 
планирали, имали смо у плану и млекару, тако да су они заправо вршњаци“, прича 
ова млада мајка, домаћица, предузетница...  

Иако увек нешто остане за сутра, Љупка, ипак, води рачуна да сваког дана 
сваком детету посвети времена. Производња траје до 16.00 часова, а после се 
комбинујемо време за Наталију, која има 14 година, једанаестогодишњег Душана 
и петогодишњака Павла.  

Љупка Јанић је и секретар Удружења предузетница „Дукат“, које постоји од 
2019. године, а чије чланице настоје да развијају живот на селу, поготово у 
женским газдинствима. Како каже Љупка, да охрабре жене да саме конкуришу на 
разне конкурсе града и државе, да их обавештавају о свим актуелностима 
везаним за подстицаје, баве се хуманитарним радом, помажу оболелима преко 
„Буди хуман“ фондације, брину о свакој жени која жели и хоће да се бави 
пољопривредом.   

Она је током посете представника Министарства и града Краљева 
искористила прилику и да захвали градоначелнику Краљева др Предрагу Терзићу 
за помоћ града у асфалтирању пута до млекаре, што им је јако пуно значило да 
унапреде пословање. 

  


